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Artykuł 2 – ustęp 2 – litera q 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

q) „niespożywczy materiał 

celulozowy” oznacza surowce składające 

się głównie z celulozy i hemicelulozy i 

mające niższą zawartość ligniny niż 

materiał lignocelulozowy. Materiał ten 

obejmuje resztki pożniwne roślin 

spożywczych i paszowych (takie jak 

słoma, łodygi roślin zbożowych, łuski 

nasion i łupiny), trawiastych roślin 

energetycznych o niskiej zawartości skrobi 

(takie jak życica, proso rózgowate, 

Miskanthus, arundo trzcinowate oraz 

uprawy okrywowe przed uprawami 

głównymi i po nich), pozostałości 

przemysłowe (w tym rośliny spożywcze i 

paszowe – po wyekstrahowaniu olejów 

roślinnych, cukrów, skrobi i białek), a 

także materiał z bioodpadów; 

q) „niespożywczy materiał 

celulozowy” oznacza surowce składające 

się częściowo z celulozy i hemicelulozy i 

mające niższą zawartość ligniny niż 

materiał lignocelulozowy. Materiał ten 

obejmuje resztki pożniwne roślin 

spożywczych i paszowych (takie jak 

słoma, łodygi roślin zbożowych, łuski 

nasion i łupiny), trawiastych roślin 

energetycznych o niskiej zawartości skrobi 

(takie jak życica, proso rózgowate, 

Miskanthus, arundo trzcinowate) oraz 

uprawy okrywowe przed uprawami 

głównymi i po nich, pozostałości 

przemysłowe (w tym rośliny spożywcze i 

paszowe – po wyekstrahowaniu olejów 

roślinnych, cukrów, skrobi i białek), a 

także materiał z bioodpadów; 

Or. en 
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Uzasadnienie 

As long as there is no change to food production and no additional land use (neither direct 

nor indirect), when farmers introduce an additional second harvest for energy purposes, they 

should have the possibility to innovate into secondary crops with every starch content for 

energy use. Cover crops are already recognised in Directive 2015/1513 as eligible feedstock 

for advanced biofuels, but limited to “low starch content”, which constraints cover crop mix 

choice. This Directive should encourage the use of every kind of cover crop, rather than 

trying to restrict it, as this can increase GHG emission savings and profitability for farmers. 

A 2016 study of ECOFYS shows several of the benefits of sequential cropping for biogas 

production.  Agriculture must be part of the Climate solution and this legislation should give 

farmers the necessary tools for fighting climate change whilst guarantying food safety. 
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Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera dd 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

dd) „rośliny spożywcze i paszowe” 

oznaczają rośliny bogate w skrobię, cukry i 

tłuszcze uprawiane na gruntach rolnych 

jako uprawa główna z wyłączeniem 

pozostałości pożniwnych, odpadów lub 

materiału lignocelulozowego; 

dd) „rośliny spożywcze i paszowe” 

oznaczają rośliny bogate w skrobię, cukry i 

tłuszcze uprawiane na gruntach rolnych 

jako uprawa główna z wyłączeniem 

pozostałości pożniwnych, odpadów lub 

materiału lignocelulozowego; 

międzyplony, takie jak poplony i uprawy 

okrywowe, nie są uznawane za uprawy 

główne; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Międzyplonów i upraw okrywowych nie należy uznawać za uprawy główne, lecz za drugi 

zbiór będący uzupełnieniem normalnych upraw spożywczych. Byłaby to alternatywa dla 

gruntów leżących odłogiem, która – jak wykazało badanie ECOFYS z 2016 r. – przyniesie 

szereg korzyści, zarówno zwiększając ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, jak i 

rentowność dla rolników. Rolnictwo musi stanowić element rozwiązania w dziedzinie klimatu, 

a przepisy te powinny zapewnić rolnikom niezbędne narzędzia do walki ze zmianą klimatu, 

gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo żywności. 
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